Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 29. 5. 2017,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5.
(Ing. Chrástecká, Kotačka, Janoušek, Drápelová)

Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva, pan Sýkora se řádně omluvil.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Jednání bylo zahájeno paní starostkou Ing. Janou Chrásteckou, která nechala hlasovat o navrženém
programu.
Schválení programu jednání.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Stanislava Janouška a navrhla ověřovatele zápisu Blanku
Drápelovou a Jana Kotačku.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 31. 3. 2017.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
27. 4. – jednání ohledně realizace mokřadů a rybníka – návrh realizace (p. Dokulil).
9. 5. – nástup pracovníku VPP – pí Pilchová a pí Danisová.
Nepřiznání dotace na kontejnery na tříděný odpad – žádost vyřazena pro neúplnost.
Přiznaná dotace z Kraje Vysočina na realizaci akce „Zpracování PD pro SP výstavby kanalizace
a vodovodu v obci Lesůňky“ a to ve výši 163.350,- Kč.
30. 4. – pálení čarodějnic a stavění máje.

-

Žádost pana Petra Svobody o koupi části pozemkové parcely p. č. 50/03 v k. ú Lesůňky
o výměře 120 m2.
Návrh na projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,
závěrečného účtu obce za rok 2016 a účetní závěrky za rok 2016.
Návrh na schválení vnitřních předpisů – vnitroorganizačních norem obce, směrnic obce k inventarizaci,
opravným položkám, k finanční kontrole a k účtování.
Návrh na navýšení hotovosti v pokladně na 30.000,- Kč s platností na období od 1. 6. 2017 do 31. 10.
2017.
Návrh na schválení žádosti SDH Lesůňky na poskytnutí finančního příspěvku na hudební produkci na
akci „Pouť v Lesůňkách“ a to ve výši 5.500,- Kč.
Různé:
- Zpráva kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2017 – provedena kontrola neoprávněného užívání obecních
pozemků a upozornění na jejich vyklizení.
- Zpráva finančního výboru ze dne 27. 5. 2017 – provedena pravidelná kontrola finančních prostředků - bez závad.
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USNESENÍ č. 39/2017
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje žádost pana Petra Svobody o koupi části pozemkové parcely p. č. 50/03 v k. ú Lesůňky
o výměře 120 m2.
Pro: 0 Proti: 4 Zdržel se: 0
Bod nebyl schválen a to z důvodu neuvedení způsobu využití pozemku.
2. ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,
závěrečného účtu obce za rok 2016 – bez výhrad a účetní závěrku za rok 2016.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na schválení vnitřních předpisů – vnitroorganizačních norem obce,
směrnic obce k inventarizaci, opravným položkám, k finanční kontrole a k účtování.
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje návrh na navýšení hotovosti v pokladně na 30.000,- Kč s platností na období
od 1. 6. 2017 do 31. 10. 2017.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
5. ZO schvaluje žádost SDH Lesůňky na poskytnutí finančního příspěvku na hudební produkci na akci
„Pouť v Lesůňkách“ a to ve výši 5.500,- Kč.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2017.
2. Zprávu finančního výboru ze dne 27. 5. 2017.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 6. 2017
Zapisovatel: Stanislav Janoušek

……………………………..

Ověřovatelé: Blanka Drápelová

…………………………….. dne 2. 6. 2017

Jan Kotačka
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 2. 6. 2017
…………………………….. dne 2. 6. 2017

V Lesůňkách dne 2. 6. 2017
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